اسم الطالبة:
....................

الموضوع :مفهوم التاريخ ومصادره.

املئي الفراغات التالية بالكلمات المناسبة:
 تقوم فكرة التاريخ على أساس  ...........................لمجرى
التفاعل بين  ...................وبيئته ،وما يترتب عليها من
حوادث وإنجازات ساهمت في . ......................................
 ................... هو محور التاريخ ،وحوادث  ...................في
كل زمان ومكان هي  ...................التاريخ.
 الوثائق هي. ............................................................... :

 ضعي عالمة ( )أمام العبارة الصحيحة وعالمة ( )أمام العبارة الخاطئة:
اآلثار هي ما تركته الحضارات السابقة من مبان وتحف وأدوات
ونحو ذلك.

الفنون والموروثات الشعبية ال تعكس عراقة تاريخ األمم والشعوب
الضارب بجذوره في قدم التاريخ ومسيرة الحضارات المتالحقة.
.

الوثائق تحفظ عادة في دور المحفوظات ودور الكتب والمحاكم
والمتاحف.

اسم الطالبة:
....................

األخواة المعلمين و المعلمات
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
يسر مؤسسة التحاضير الحديثة
www.mta.sa
أن تقدم كل ما يخص تحاضير مناهج المقررات
للعام الدرسي  1442هـ

أنواع التحاضير
وحدات مشروع الملك عبدهللا  +االستراتيجيات الحديثة  +التعلم النشط  +الطريقة البنائية +
المسرد

المرفقات
عروض بوربوينت لجميع دروس المادة
+
أوراق عمـــل خاصـة بالمـادة لجميع الدروس
+
الكتاب االلكتروني
+
سجل متابعة
+
حل اسئلة الكتاب

اسم الطالبة:
....................

+
خرائط ومفاهيم
+
شرح متميز بالفيديو لجميع دروس المنهج
+
سجل انجاز معلمة

التوصيل للرياض والخرج مجانا
من  48ساعة الى ( 72لمن هم خارج مدينة الرياض يضاف قيمة االرسالية  50لاير للفيدكس
)ساعة
ويمكنكم كذالك تسجيل الطلب
إلكترونيا ً عن طريق الرابط
www.mta.sa/c
كذلك يمكننا التوصيل عن االيميل او الفيدكس لجميع مدن المملكة
)سي دي _ طباعة ملونة _ طباعة عادية ( حسب طلبكم
ايميل المبيعات

T@mta.sa
لاير 50سعر المادة على سي دي
لاير 20سعر المادة عن طريق االيميل
لاير 80سعر المادة مع السي دي طباعة عادية
لاير 120سعر المادة مع السي دي طباعة ملونة
لمن هم خارج مدينة الرياض يضاف قيمة االرسالية  50لاير للفيدكس المستعجل

اسم الطالبة:
....................

اعمال منصة مدرستي االسبوع الواحد  60لاير سبعة اسابيع  400لاير

وهنا أرقام حسابات المؤسسة للمعلمين
–———————————————————
”حسابات بنوك بإسم “مؤسسة التحاضير الحديثة
=======================
مصرف الراجحي
233608010954856
) اي بان (
SA5780000233608010954856
____________________________
”حسابات بنوك بإسم “سعد عبدالرحمن العتيبي
=======================
البنك األهلي
21065828000106
) اي بان (
SA0610000021065828000106
____________________________
بنك سامبا
8001852539
اي بان بنك سامبا
SA2740000000008001852539
____________________________
بنك الرياض
2052558759940
) اي بان (
SA3520000002052558759940
____________________________
البنك السعودي الفرنسي
K2213000185
) اي بان (
SA82550000000K2213000185
____________________________
بنك البالد
900127883010006
) اي بان (
SA4715000900127883010006
____________________________
البنك السعودي لإلستثمار

اسم الطالبة:
....................

0101001926001
) اي بان (
SA6065000000101001926001
____________________________
بنك الجزيرة
030680161166001
) اي بان (
SA6760100030680161166001
____________________________
بنك االنماء
68202882885000
) اي بان (
SA2805000068202882885000

–———————————————————————————————

 :للتواصل عبر الواتس أو االتصال تليفونيا على احدي االرقام التالية
0555107025
0557977722
0551092444
0558396006
0558396004
0558396119
0505107025

